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Só 18 cidades do RN 
atingem meta do Ideb

Museus potiguares passam por 
reformas para evitar incêndios

Apenas 11% dos municípios superaram meta do Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica para os anos fi nais do ensino fundamental, segundo MEC.

Fundação José Augusto, responsável pela gestão dos equipamentos culturais 
do Estado, aponta investimentos de mais de R$ 15 milhões nos serviços.

Busto de Câmara Cascudo, principal folclorista brasileiro, que dá nome a monumentos culturais no Rio Grande do Norte

Manifestação em maio em Parnamirim

MPE denuncia 
Robinson por 
usar outdoors 
em anel viário

Caminhoneiros 
descartam nova 
paralisação por 
altas recentes

Governador, que é candidato à 
reeleição, disse que placas foram 
instaladas antes da campanha e que 
não há promoção pessoal nelas.

Sindicato das Empresas de Transporte 
de Cargas afi rma que informação que 
circula desde o fi nal de semana é 
boato das redes sociais.
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Para Garibaldi Filho,
próximas pesquisas 
defi nirão quadro das 
eleições deste ano
Senador, que aparece em empate 
técnico com Capitão Styvenson, diz que 
campanha ainda está tímida, mas que 
propaganda na TV vai mudar cenário.
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2020 começou

A campanha deste ano ainda nem esquentou, mas o governador 
Robinson Faria, candidato à reeleição pelo PSD, já defl agrou o 
processo eleitoral de 2020. Se não teve participação efetiva no 

pleito municipal de 2016, Robinson agora está disposto a trabalhar 
para eleger o próximo prefeito de Natal. Prova disso foi dada no fi nal 
de semana passado, durante comício na cidade de Monte Alegre, no 
Agreste. Para uma multidão, o governador lançou Raniere Barbosa 
(Avante), presidente da Câmara Municipal, como pré-candidato a 
prefeito. E disse que o vereador terá sua “participação e ajuda”.

>> Logo logo. No ato em Monte 
Alegre – que teve como anfi triões 
o prefeito Severino Rodrigues 
e o seu fi lho, Kléber Rodrigues, 
candidato a deputado estadual pelo 
Avante, mesmo partido de Raniere 
–, Robinson disse que o trabalho 
para eleger Raniere prefeito de 
Natal começa já. “Quando passar a 
campanha de governador, ele começa 
uma campanha para ser o futuro 
prefeito”, avisou Robinson.

>> Replay. Se o apoio de Robinson 
a Raniere se confi rmar, poderá se 
ver em 2020 uma espécie de repeteco 
da disputa deste ano (que, por sua 
vez, se arrasta desde 2014), entre 
os grupos políticos de Robinson e da 
família Alves. Daqui a dois anos, o 
atual prefeito – Álvaro Dias (MDB), 
que tem o apoio dos Alves – deverá 
concorrer à reeleição.

>> Cumprimento. A Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Norte 
começou a exonerar nesta terça-feira, 
4, servidores acusados de ocupar 
cargos comissionados irregularmente 
na Casa. A suspeita é de prática de 
nepotismo. As demissões atendem 
a uma determinação do Tribunal 
de Contas do Estado. Um relatório 
técnico da Corte em 2016 sugeriu, 
àquela época, o desligamento de 
quase 400 servidores.

>> Omissão. O governador Robinson 
Faria criticou nesta terça-feira, 4, a 
falta de apoio da senadora Fátima 
Bezerra (PT) e do então prefeito 
de Natal, Carlos Eduardo Alves 
(PDT), durante o ápice da crise na 

COLUNA DOAGORA
Por Redação redacao@agorarn.com.br

“É preciso ter um pé 
atrás com o Ideb desse 

ano, porque ele está 
sob suspeita”

Candidato do PSDB à Presidência 
e ex-governador paulista, Geraldo 
Alckmin, após São Paulo perder a 

liderança em três etapas da educação 
básica, segundo o índice

>> Convocação. A Câmara 
de Natal decidiu convocar o 
presidente do Sindicato das 
Empresas de Transportes 
Urbanos de Passageiros 
da capital (Seturn), Agnelo 
Cândido, para prestar 
esclarecimentos sobre o 
sistema de transporte 
público. A convocação 
acontece a pedido do vereador 
Fernando Lucena (PT, 
foto). Os vereadores querem 
saber, antes de votar o novo 
projeto de licitação, como as 
empresas estão operando. “As 
empresas operam hoje sem 
contrato, sem licitação, ou 
seja, dentro da ilegalidade?”, 
questiona Raniere Barbosa, 
presidente da Casa.

segurança pública, entre o fi nal do 
ano passado e o início deste ano.

>> Sumiço. “Herdei um presídio de 
papelão, onde presos fugiam cavando 
túneis com as mãos. Depois disso, 
enfrentei, sozinho, três rebeliões. O 
ex-prefeito de Natal Carlos Alves não 
ajudou em nada. A senadora Fátima 
também não participou. Em quatro 
anos de mandato, ela não trouxe 
uma emenda sequer para ajudar o 
Estado”, disse Robinson.

>> Negado. O candidato do PDT 
ao Governo do Estado, Carlos 
Eduardo Alves, ingressou com uma 
ação para que a Justiça Eleitoral 
determinasse a retirada de uma 
publicação do perfi l “Notícias no 
Face”, no Instagram, que associava 
a imagem do candidato ao do seu 
primo Henrique Alves. O político 
alegou “fake news” já que o post trata 
Henrique como coordenador da sua 
campanha, o que não procede.

>> “Inverdade sabida”. O juiz 
Almiro Lemos negou o pedido 
entendendo que, além de não haver 
“fake news” na publicação (já que 
não se trata de uma notícia, e sim de 
sátira, então prevalece a liberdade 
de expressão), há sim ligação entre 
Carlos Eduardo e Henrique, até de 
parentesco. “Na mais extrema das 
hipóteses, seria possível cogitar a 
remoção se não houvesse nem a 
mais remota correspondência entre a 
sátira e a vida real, a dita ‘inverdade 
sabida’ indicada nos precedentes do 
TSE, o que não é o caso”, escreveu o 
magistrado.

Elpídio Júnior / CMN

W
ilson Dias / Ag. Brasil
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Rede enquadra Styvenson

Contradições de Zenaide

Pensões a ex-governadores

Agora RN / Reprodução

Ele pensa que é assim: ele é o rei e 
vai dar ordens. Alguém avisa que não 
é assim que a banda toca.
@nathan012fernandes
Comentário via Instagram

Por que ele não foi para o PSL logo?
@saviosilva
Comentário via Instagram

Os coronéis do Rio Grande do Norte 
já estão enquadrando o Rede. O 
desespero está grande.
@alvaro__roberto
Comentário via Instagram

Estava bem inclinado a votar no 
capitão, mas essa forma radical 
de expurgar a política me deixa 
um pouco preocupado. Qual o 
compromisso ele vai ter com o eleitor? 
Isso é que quero saber.
@robertojamess
Comentário via Instagram

Zenaide Maia é imperiosa e pedante, 
foi eleita pelo irmão corrupto e 
pertence a oligarquia Maia no RN. A 
família toda no poder. Vai perder.
Medeiros Júnior
Comentário via Facebook

Contra a mesma, não há nada 
comprovado. Ninguém deve pagar 
pelos erros de ninguém.
Klemilson Maia
Comentário via Facebook

Um professor se aposenta com uns 
R$ 2 mil e olhe lá, e José Agripino 
mamando nas tetas do Estado desde 
os anos 1980. Vergonha.
Tiago Euzebio
Comentário via Facebook

Instagram: @agorarn / FB: AgoraRN
Redação: redacao@agorarn.com.br
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GOVERNO DO ESTADO

José Aldenir / Agora RN

Dos oito candidatos a governador, cinco apresentaram propostas para a 
área. Brenno Queiroga, Heró Bezerra e Freitas Júnior não expuseram ideias

Nem todos os candidatos ao Go-
verno do Estado apresentaram, nos 
programas de governo protocolados 
na Justiça Eleitoral, propostas para 
o setor cultural no Rio Grande do 
Norte. Dos oito candidatos, cinco ex-
puseram ideias para a área em seus 
cadernos de propostas.

O governador Robinson Faria, 
candidato à reeleição pelo PSD, su-
gere a implementação de um Plano 
Estadual de Cultura, a reformulação 
do Fundo Estadual de Cultura e a 
criação de um sistema para catalo-
gar museus e demais patrimônios. 
O atual gestor incluiu também no 
seu programa a realização de obras 
estruturantes em prédios culturais, 
como a sede da Fundação José Au-
gusto e o entorno da Fortaleza dos 
Reis Magos.

A candidata do PT, Fátima Be-
zerra, propõe a criação de um meca-
nismo unifi cado de fi nanciamento 
para a cultura, além da elaboração 
de um edital para contemplar produ-
ções de artistas do interior do Esta-
do e da criação de uma plataforma 
digital de mapeamento e divulgação 
de produtores culturais e artistas do 
Rio Grande do Norte.

Carlos Alberto Medeiros, do 
PSOL, prometeu valorizar artistas 
e produtores culturais de todas as 

regiões do Rio Grande do Norte, mas 
não citou nenhuma medida de ma-
neira aprofundada.

O candidato do PDT, Carlos 
Eduardo Alves, apresentou pro-
postas que envolvem a criação de 
um Conselho Estadual de Políticas 
Culturais, revitalização de museus 
e integração das atividades da Fun-
dação José Augusto a programas 
educacionais.

Dário Barbosa, do PSTU, propõe 
educação artística nas escolas esta-
duais e municipais, além da promo-
ção de festivais de cultura para incen-
tivar o desenvolvimento de produções 
culturais no interior do Estado.

Os candidatos Brenno Queiroga 
(Solidariedade), Freitas (Rede Sus-
tentabilidade) e Heró Bezerra (PR-
TB) não apresentaram propostas 
para a área em seus programas. 

Revitalização do Forte dos Reis Magos está nos planos de Robinson Faria (PSD)

PROPOSTA

Geraldo Melo defende mudanças na 
tributação sobre energia gerada no RN

José Aldenir / Agora RN

Candidato ao Senado pelo PS-
DB, Geraldo Melo garante que, uma 
vez eleito, irá trabalhar por projetos 
que recuperem o equilíbrio fi nancei-
ro do Rio Grande do Norte.

O ex-governador detalha, por 
exemplo, a importância da retoma-
da da extração de petróleo em poços 
terrestres. Em 2017, segundo infor-
mações da Petrobras, houve uma 
redução de 15%. “Tenho uma pro-
posta concreta para a retomada da 
exploração”, reforçou Geraldo Melo, 
em entrevista à 94 FM.

Em março passado, a Petrobras 
leiloou 62 campos da Bacia Potiguar. 

A arrecadação da estatal com o negó-
cio foi de R$ 3,8 bilhões.

O ex-governador também de-
fende uma mudança na tributação 
sobre a produção de energia elétrica 

no Rio Grande do Norte. Ele sugere 
a tributação sobre toda a energia 
elétrica produzida no Rio Grande do 
Norte, modifi cando o texto da PEC 
61/15. A lei atual determina que o 
ICMS fi que com o local de destino 
da energia.  “Na energia eólica, por 
exemplo, cerca de 20% da produção é 
consumida pelo Rio Grande do Norte, 
e o restante é distribuído para outros 
locais”, justifi ca.

Geraldo Melo argumenta que os 
estados que geram energia eólica de-
vem receber algum tipo de compen-
sação. “O imposto deve fi car aqui”, 
fi naliza. 

Ele é candidato a senador pelo PSDB

ESTRATÉGIA

Garibaldi Filho aposta 
no tempo de TV para 
crescer nas pesquisas

O senador Garibaldi Alves Filho, 
candidato à reeleição pelo MDB, 
aposta no tempo de exposição 
no rádio e na TV para subir nas 
pesquisas eleitorais. O emedebista 
tem, ao lado do companheiro de 
chapa Antônio Jácome (Podemos), 
2 minutos na propaganda.

“A campanha está tímida, mas 
estou muito confi ante. Até agora, 
não me vi nas tabelas de baixo das 
pesquisas. Minha experiência será 
levada em conta pelo eleitor”, disse 
ele, em entrevista à 94 FM.

De acordo com o senador, 
as próximas pesquisas serão 
importantes para formalizar o 
quadro eleitoral antes do primeiro 
turno. “Acredito que o cenário vai se 
consolidar após a presença da rádio 
e da televisão”, justifi ca.

Na última pesquisa de intenção 
de votos para o Senado, divulgada 
esta semana pelo Instituto Certus, 
Garibaldi Alves apareceu em 
empate técnico na liderança ao lado 
do Styvenson Valentim, da Rede. 
Com início da propaganda eleitoral, 
Garibaldi espera crescer. 

José Aldenir / Agora RN

Senador tem 2 minutos na TV

Candidatos propõem reformas e 
outras medidas para área cultural

SEGUNDOS
EM QUINZE

MP de São Paulo denuncia 
Haddad por corrupção
O ex-prefeito Fernando Haddad, 
provável candidato a presidente da 
República pelo PT, foi denunciado 
pelo Ministério Público de São 
Paulo pelos crimes de corrupção, 
lavagem de dinheiro e quadrilha. A 
acusação da Promotoria é um novo 
desdobramento da investigação 
envolvendo a UTC Engenharia.

Nilton Fukuda / Estadão



4 POLÍTICA QUARTA-FEIRA
www.agorarn.com.br 05.09.2018

MP recomenda que promotores 
evitem manifestações políticas

ISENÇÃO

José Cruz / Agência Brasil

Corregedoria-Geral pede que os agentes tenham “ilibada conduta” durante 
as eleições, evitando publicar opiniões de cunho ideológico nas redes sociais

A Corregedoria-Geral do Minis-
tério Público do Rio Grande do Norte 
expediu uma série de recomenda-
ções a promotores que exercem fun-
ção eleitoral no Estado. O objetivo é 
orientar os profi ssionais a manterem 
comportamento imparcial durante 
atuação nas eleições deste ano.

As diretrizes foram publicadas 
nesta terça-feira, 4, no Diário Ofi cial. 
No documento, a Corregedoria pede 
que os promotores tenham “ilibada 
conduta pública e particular” duran-
te as eleições. A orientação é para 
que os membros do Ministério Pú-
blico evitem publicação de opiniões 
políticas em redes sociais.

Os promotores devem, ainda, ze-
lar pelo prestígio da Justiça, guardar 
segredos sobre assuntos de caráter 
sigiloso, evitar declarações que pos-
sam ser percebidas como discrimi-
natórias e usar o e-mail institucional 
exclusivamente para a realização de 
atividades institucionais.

De acordo com o corregedor-ge-
ral do Ministério Público Estadual, 
Anísio Marinho Neto, o intuito da 
recomendação é garantir “isenção 
ética” por parte dos membros do 
órgão que atuam diretamente no 

processo eleitoral. “Essa orientação 
é para que os promotores possam 
se comportar sem manifestações 
ideológica, partidária ou política. 
O objetivo é que eles não exerçam 
qualquer valoração de candidatos, 
sem adjetivar”, afi rma.

A preocupação do corregedor-ge-
ral é que determinadas posturas dos 
promotores possam ser interpreta-
das como abuso de autoridade.

“Estamos orientando, inclusive, 
para que não repassem, não compar-

tilhem conteúdos nas redes sociais 
que digam respeito a crítica ou elogio 
de candidatos. A recomendação é pa-
ra que não emitam posicionamento 
de caráter ideológico”, conclui.

No Rio Grande do Norte, cada 
uma das 60 zonas eleitorais tem um 
promotor designado para a função de 
fi scal da lei. Especifi camente duran-
te o processo eleitoral, eles são che-
fi ados por um representante do Mi-
nistério Público Federal – este ano, 
é a procuradora Cibele Benevides. 

Rio Grande do Norte tem 60 promotores designados para atuar nas eleições

CARGO COMISSIONADO

Justiça bloqueia bens 
de Jacó Jácome e de 
“servidora fantasma”

A Justiça potiguar determinou, 
a pedido do Ministério Público 
Estadual, o bloqueio e sequestro 
de R$ 304 mil em bens e valores 
do deputado estadual Jacó Jácome 
(PSD) e da ex-servidora “fantasma” 
da Câmara Municipal de Natal 
Renata Bezerra de Miranda.

O Ministério Público apontou, 
na ação, que Jacó Jácome 
viabilizou, quando era vereador 
em Natal, a nomeação de Renata 
Miranda para um cargo na Câmara.

Ela recebeu, entre janeiro de 
2013 e janeiro de 2015, R$ 4 mil 
por mês pelo exercício do cargo 
de assessora parlamentar. Nesse 
mesmo período, contudo, ela 
cursava Medicina em Campina 
Grande, cidade paraibana distante 
262 quilômetros de Natal.

O órgão apontou prejuízo ao 
erário e enriquecimento ilícito.

Jacó negou irregularidades. 

José Aldenir / Agora RN

Caso teria acontecido na Câmara

SEGUNDOS
EM QUINZE

Vereadores participam de 
curso sobre gestão pública
A Federação das Câmaras 
Municipais do Estado do Rio Grande 
do Norte (Fecam), em parceria com 
a Fundação Ulysses Guimarães, 
realizou nesta terça-feira, 4, o Curso 
de Gestores Públicos Municipais – 
Competências e Atuação do Poder 
Legislativo. O objetivo do curso é 
capacitar vereadores e presidentes 
das Câmaras Municipais do Estado.

Marcelo Barroso

CONDUTA VEDADA

Robinson é acusado de usar outdoors 
do Governo do Estado para se promover

José Aldenir / Agora RN

O Ministério Público Eleitoral 
ajuizou uma representação contra 
o governador Robinson Faria, can-
didato à reeleição pelo PSD, por uso 
indevido de propaganda institucio-
nal. O candidato a vice na chapa, 
Tião Couto (PR), e o próprio Estado 
do Rio Grande do Norte também são 
alvos da ação.

De acordo com a ação, Robinson 
infringiu a lei eleitoral ao determi-
nar a instalação de nove outddors 
institucionais às margens do anel 
viário que serve o Aeroporto Interna-
cional de São Gonçalo do Amarante, 
na Grande Natal. A obra foi executa-
da na atual gestão.

Segundo o Ministério Público 
Eleitoral, além de a propaganda 

institucional ser vedada durante o 
período eleitoral, a instalação dos 
outdoors tem o objetivo de enaltecer 
o atual governo “com claro efeito de 
promoção pessoal” para Robinson.

“A propaganda institucional, 

sobretudo porquanto custeada pelo 
erário, não pode fazer as vezes de 
propaganda eleitoral por afrontar 
claramente a isonomia do pleito 
eleitoral”, aponta a ação, que pede a 
retirada dos outdoors, pagamento de 
multa e ainda a cassação do registro 
de candidatura de Robinson e Tião.

Em nota, o Governo do Estado 
argumentou que as placas constan-
tes no anel viário foram instaladas 
antes do período eleitoral e que, nas 
peças, não constam marcas ou slo-
gans de programas de governo. “As 
referidas placas têm somente a fun-
ção de informar à população sobre a 
obra”, registra a administração.

Caberá a Justiça Eleitoral anali-
sar o mérito da questão. 

Governador nega irregularidades
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Garantia de
qualidade &

confiança!
Uma localização privilegiada, numa 

loja pensada para o seu conforto. 
Conheça nossa seleção de veículos 

semi-novos de alto padrão e garanta 
aqui o seu carro dos sonhos!

Av. Hermes da Fonseca, 720 - Tirol - Natal/RN

(84) 2020.7050 | uniccar.com.br | @unic.car

AUDI A4 - 2017/2017
R$ 121.900,00 COROLLA - 2016/2017

R$ 88.900,00

MERCEDES-BENZ C 180 - 2018/2018
R$ 168.990,00

ZERO KM

ZERO KM

TOYOTA ETIOS - 2013/2013
R$ 33.900,00

HONDA HR-V - 2017/2017
R$ 94.500,00

SUZUKI JIMNY - 2017/2018
R$ 62.900,00

TROLLER T4 - 2017/2017
R$ 130.000,00

KIA CERATO - 2017/2018
R$73.900,00

MERCEDES-BENZ GLA 250 - 2018
R$ 228.900,00
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UFRJ: folha salarial bilionária, 
museu na pindaíba

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) gastou 
somente nos sete primeiros meses em 2018 mais de R$1,8 
bilhão em salários de seus servidores ativos e inativos, 

segundo dados ofi ciais do Ministério do Planejamento. Enquanto 
isso, recebendo tratamento de “primo pobre”, o Museu Nacional 
da Quinta da Boa Vista, destruído pelo fogo, recebeu da UFRJ o 
miserê de R$54 mil em quatro meses, entre janeiro e abril deste 
ano, para as despesas com manutenção.

1 >> Dinheiro ofi cial
Até agosto, o Museu teve R$28 mil 
para “funcionamento”, R$17 mil 
para “reestruturação” e R$51,8 mil 
para bolsas de estudos. Nada mais.

2 >> Custo per capita
São 25.028 servidores da UFRJ, 
cada um já custou cerca de R$72 
mil este ano, em média. Não se sabe 
quantos estão lotados no museu.

3 >> Erro continuado
Em 2017, a folha consumiu mais de 
R$3,2 bi. Em 2016, foram R$2,96 
bilhões em salários e R$519,5 mil 
para manutenção do Museu.

4 >> Destino incerto
Só em 2017 o Museu Nacional 
recebeu 192 mil visitantes, que 
pagam ingressos entre 4 e 20 reais. 
Não se conhece o destino da receita.

>> Uma briga de meio século
A briga de Paulo Maluf com Mário 
Covas, em São Paulo, durou mais de 
meio século. Começou numa eleição 
para o diretório acadêmico da Escola 
Politécnica de Engenharia. Covas 
ganhou, mas fi rmou a convicção 
de que Maluf usa e abusa do poder 
econômico: ele distribuiu canetas 
Parker 100 entre os eleitores. Maluf guarda os boletins escolares dos dois, 
só para mostrar que sempre foi melhor aluno que o adversário. E quando se 
recorda do assunto, lembra com bom humor:
- Só faltou o Covas dizer que eu superfaturava os boletins...

PODER SEM PUDOR

CLÁUDIOHUMBERTO
redacaoch@gmail.com “Não vou culpar 

ninguém, não 
conheço o que a 
UFRJ priorizou”

Carlos Marun (Governo) não 
aponta culpados no caso do 
incêndio do museu nacional

>> Justiça anula 
eleição (e farra) na 
Fecomércio-MG 
A juíza Luciana 
Rodrigues, do Tribunal 
Regional do Trabalho 
da 3ª Região (Minas 
Gerais), acabou a farra 
no Sistema Fecomércio-
MG, ao decretar a 
inelegibilidade de seu 
presidente, Lázaro Luiz 
Gonzaga, anulando 
sua vitória por 1 voto 
para fi car no cargo até 
2022. A juíza acabou 
a farra literalmente: 
entre as irregularidades 
atribuídas a Lázaro está 
a aquisição de grandes 
quantidades de bebidas 
alcóolicas.

>> Estado assaltante
Leitor teve de importar uma 
pequena peça para seu carro, 
à venda só no exterior, e foi 
assaltado pelo Estado. A peça de 
18 dólares (R$75), após o resgate 
exigido pelos Correios e impostos, 
custou-lhe R$460.

>> Serviço público brasileiro
Um incêndio no Altiplano Leste, 
em Brasília, fez um morador 
ligar 193, como diz a propaganda 
ofi cial. Caiu em Águas Lindas 
(GO), onde informaram o 
número do Grupo de Combate a 
Incêndios Florestais, mas caiu 
na Secretaria de Pesca... E ainda 
querem aumentar impostos.

>> Suplicy absoluto
Segundo o Paraná Pesquisa, 
somente “Nenhum” (21,2%) 
somado a “Não sei” (13,9%) 
batem Eduardo Suplicy (PT) para 
o Senado, com 35,1%. Ele tem 
33,1%. Pesquisa registrada sob nº 
SP-02378/18/TSE.

>> A gente paga a conta
A Petrobras já gastou R$44 
milhões em diárias para 
funcionários em viagem, em 
2018. Só maio foram R$3,6 
milhões. Não admira que a 
estatal tenha decidido reajustar 
os combustíveis diariamente.

>> Incompetentes
Já ocorreram três incêndios 
durante a gestão do PSOL na 
UFRJ, a federal do Rio. Pode 
ser mera coincidência. Pode ser. 
Mas em nenhum dos casos havia 
brigadistas para prevenir ou 
combater o fogo.

>> Troco para o Museu
Michel Temer articulou – 
tardiamente – uma parceria 
de bancos e de estatais para 
reconstruir o Museu Nacional. 
Para os bancos, que em 2017 
arrecadaram R$ 27,3 bilhões só 
em tarifas, isso é troco.

HUMBERTO

Dr. Francisco das Chagas

ARTIGO

“E peço que, por me fazer singular 
mercé, mandei vir da ilha de São Tomé, 
a Jorge de Osório, meu genro, o que 
receberei em muita mercê”. Assim ter-
mina a carta de Pero Vaz de Caminha, 
endereçada ao rei de Portugal Dom Ma-
nuel I, datada de primeiro de Maio de 

1500, redigida em Porto Seguro, ilha de 
Vera Cruz, depois denominada Brasil.

E neste exato momento inaugurou-
-se no Brasil o chamado “toma-lá-dá-
-cá”.

Este modo operacional, após vários 
anos, décadas ou mesmo séculos, tor-
nou-se a pedra de toque em todas as 
transações politicas hodiernas.

Senão vejamos: os afortunados en-
dinheirados fi nanciam as campanhas 

Sete de 
Setembro

de vários candidatos, simplesmente no 
intuito de desfrutar da corrupção em ca-
so do seu fi nanciado ser eleito. O eleito 
não terá outra função senão super-
faturar obras e dividir o butim com ele 
mesmo, com o seu partido e lógico com 
o seu fi nanciador, e neste contexto dis-
tribui-se cargos, Ministérios, Secretarias 
e “otras cositas más”, somente visando 
a obtenção de propinas e sua posterior 
distribuição.

E assim o ciclo se perpetua...
Podemos fazer alguma coisa, no 

sentido de mudar tudo isso? É lógico. 
Temos por obrigação incutir na cabeça 
dos mais jovens que vale a pena ser 
honesto, trabalhador, estudioso, galgar 
todos os degraus de sua carreira com 
seus próprios esforços e não depender 
de favores e bajulações e ter, no fi m do 

dia, a certeza do dever cumprido, na 
mais estrita concepção de cidadão do 
bem.

O dia da eleição se aproxima, ca-
da vez mais veloz, e, temos uma única 
oportunidade de mudar tudo, Sena-
dores, Deputado Federal, Deputado 
Estadual, Governador e Presidente da 
República.

Da mesma forma que fi camos 
libertos de Portugal, num dia Sete de 
Setembro, façamos do dia Sete de 
Outubro, um novo recomeço na Ilha de 
Vera Cruz, não como gritou Dom Pedro 
I, “Independência ou Morte”, mas sim 
com “UM BRADO RETUMBANTE”, 
fora ladrões!

Francisco das Chagas Bastos
Presidente em exercício do Sinmed RN
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Apenas 11% dos municípios do 
RN ultrapassam as metas do Ideb

EDUCAÇÃO

José Aldenir / Agora RN

Macaíba superou as perspectivas previstas e registrou aumento de 83% das 
notas para os anos finais do ensino fundamental, segundo estudo do MEC

Em 2017, um total de apenas 
18 municípios do Rio Grande do 
Norte (11% do total) superou a meta 
estabelecida pelo Índice de Desen-
volvimento da Educação Básica de 
(Ideb) para os anos fi nais do ensino 
fundamental, segundo informações 
do Ministério da Educação (MEC). 

O Ideb, principal indicador da 
qualidade da educação básica no 
Brasil, foi divulgado na segunda-
-feira, 3. O levantamento avalia o 
desenvolvimento de insituições de 
ensino público e privado. 

De acordo com o relatório, as ci-
dades de Rafael Godeiro, Ouro Bran-
co, Parelhas, Cruzeta, Lajes, Seve-
riano Melo, Caicó e São Fernando 
lideram o ranking no RN na lista das 
que ultrapassaram as metas do Ideb. 

O município de Macaíba ultra-
passou as perspectivas e já atingiu, 
antecipadamente, as metas que 
eram previstas para 2019. Desde 
2005, a nota da cidade registrou um 
aumento de 83,33%.  O Ideb saiu dos 
2,4 pontos para 4,3.

O secretário de Educação do mu-

nicípio, Domingos Sávio de Oliveira, 
declarou que o resultado se deve ao 
investimento em qualifi cação, estru-
tura e material didático. “Ultrapassar 
as metas evidencia o quanto a deter-
minação de todos fez com que a nossa 

educação viesse a ser destaque, e isso 
é atribuído a capacitação e aos pro-
gramas e projetos realizados”.

Em 2017, o Rio Grande alcançou 
nota 4,6 nos anos iniciais; e nos anos 
fi nais, a nota foi 3,3. 

Município de Macaíba saiu de 2,4 para 4,3 pontos nos últimos doze anos

BOATO

Caminhoneiros 
descartam nova 
paralisação no RN

O Sindicato das Empresas de 
Transporte de Cargas e Logística 
do Rio Grande do Norte (SetceRN) 
descarta uma possível nova 
paralisação dos caminhoneiros, 
três meses após a última greve dos 
transportadores.

No último fi m de semana, saiu 
uma suposta nota da União dos 
Caminhoneiros do Brasil (UDC) que 
comunicava a paralisação após o 
dia 7 de setembro, no feriado da 
Independência.

Ainda de acordo com SetceRN, 
a paralisação não passa de boatos 
emitidos por meio das redes sociais.

Para o motorista Jeann 
Lázzaro, proprietário de um veículo 
de cargas de pequeno porte, 
seria justa uma nova paralisação. 
“Tomara que haja um protesto de 
fato, porque é um absurdo esse 
valor de combustível”, encerra. 

José Aldenir / Agora RN

Última greve aconteceu em maio

REDES SOCIAIS

Empresa ajuda a excluir perfi s e 
contas de falecidos na internet

Morte Digital / Reprodução

Lembretes de aniversários, no-
tifi cações de momentos celebrados 
juntos e pessoas enviando mensa-
gens cheias de sentimentos àqueles 
que já partiram levaram o médico, 
neurocientista e empresário Jô 
Furlan a investir em um novo ne-
gócio, que visa ajudar familiares a 
encerrar tais perfi s, evitando mais 
sofrimentos com o desconforto ao ter 
de fazer as solicitações junto às em-
presas responsáveis.

Lançado ofi cialmente pela star-
tup WebTech Brasil em 2015, o site 
“Morte Digital” passou por uma 
reestruturação e deve iniciar campa-
nhas de divulgação dos serviços em 
breve. “Nosso papel é, primeiramen-
te, contribuir com a comunicação da 
família e amigos sobre o falecimento 
de alguém, compartilhando nas re-
des”, explica Orlando Stumpf, sócio-

-diretor da empresa.
De posse do atestado de óbito e 

devidamente autorizados, a Morte 
Digital efetua o contato com as em-

presas provedoras dos serviços de 
contas e efetiva o encerramento das 
mesmas, ou, ainda, converte as con-
tas em um memorial virtual. 

Serviço encerra redes sociais de pessoas falecidas e cria memorial virtual

SEGUNDOS
EM QUINZE

Polícia investiga caso de 
criança morta em tiroteio
A 1° Delegacia de Polícia de 
Parnamirim começou a ouvir nesta 
terça-feira, 4, parentes da menina 
Paula Isamara, de 2 anos, vítima 
de bala perdida no sábado, 1°. 
Isamara fi cou internada durante 
2 dias no Hospital Monsenhor 
Walfredo Gurgel, em Natal. Na 
noite da segunda-feira, 3, teve 
a morte cerebral confi rmada. O 
delegado Alexandro Gomes Bezerra 
do Santos já tem uma linha de 
investigação. “A motivação tem 
ligação com integrantes de facções 
criminosas”, encerra.

José Aldenir / Agora RN
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Museus públicos passam por 
reformas estruturais no RN

MEMÓRIA

José Aldenir / Agora RN

Fundação José Augusto vai investir mais de R$ 15 milhões na recuperação 
de importantes equipamentos para a preservação da história potiguar

Em Natal, atualmente, boa par-
te dos museus públicos e prédios his-
tóricos está passando por reformas e 
manutenções. Segundo a Fundação 
José Augusto, responsável pela ges-
tão dos equipamenstos culturais do 
Estado, estão sendo investidos mais 
de R$ 15 milhões em obras. A previ-
são para a entrega destes espaços é o 
primeiro semestre de 2019. 

O acervo da Pinacoteca Poti-
guar, na Cidade Alta, composto por  
mais de 1,2 mil quadros, está sendo 
transferido para a Cidade da Crian-
ça, onde irá permanecer até que a 
obra no prédio seja fi nalizada. Lá, a 
reforma será iniciada esta semana. 

O Teatro Alberto Maranhão, 
que foi fechado em 2015 para refor-
ma, deve ser entregue no primeiro 
semestre de 2019. O prédio deve 
cumprir às normas de segurança do 
Corpo de Bombeiros e do Código Es-
tadual de Segurança contra Incêndio 
e Pânico. O orçamento total da obra 
é de R$ 7,3 milhões. 

As obras do Museu da Rampa, 
que se estendem por anos, devem 
ser fi nalizadas no mês de novembro. 
Responsabilidade da Secretaria de 
Infraestrutura do RN, a reforma 
teve início no ano de 2014 e tem or-
çamento de R$ 8 milhões.

Há também obras que foram re-
centemente entregues, como é o caso 
do Memorial Câmara Cascudo, que 
foi reaberto para visitação no mês 

de agosto, parte da programação do 
Agosto do Cascudo. Segundo a Fun-
dação José Augusto, foram inves-
tidos mais de R$ 280 mil em novas 
instalações hidráulicas e elétricas, 
novo revestimento e esquadrias.

Já o Museu Café Filho, que pas-
sou por reformas e foi reaberto em 
setembro de 2017, permanece sem 
seu conteúdo museológico. O espaço 
abrigava um acervo documental e 
iconográfi co do ex-presidente poti-
guar, que atualmente está em pro-
cesso de restauração. Atualmente, o 
local funciona como uma galeria de 
arte improvisada.

A estrutura dos equipamentos 
públicos é alvo de intensa discussão 
após o incêndio no Museu Nacional 

do Rio de Janeiro, a mais antiga ins-
tituição científi ca do Brasil. O fato  
serviu como um alerta para que o 
cuidado com a estrutura física dos 
museus e prédios históricos fosse 
redobrado. 

O coordenador de Museus da 
Fundação José Augusto, Jailton 
Barros, diz que os cuidados com re-
lação à prevenção de incêndio dos 
museus já entregues estão em dia. 
“Todos esses prédios tem o atestado 
do Corpo de Bombeiros para funcio-
namento. Nós não pudemos instalar 
sprinklers pois isso mudaria a ar-
quitetura do prédio, mas temos uma 
estrutura de prevenção de incêndio 
composta por extintores e hidran-
tes”, fi naliza o coordenador. 

Obras de reforma da Pinacoteca do Estado serão iniciadas nesta semana

FOGO

Bombeiros registram 
113 casos de incêndio 
em áreas de vegetação

Um incêndio atingiu a antiga 
subestação da Chesf na madrugada 
da terça-feira, 4, em Santa Cruz, na 
região Agreste. De janeiro a julho 
deste ano, o Corpo de Bombeiros 
do Rio Grande do Norte (CBMRN) 
registrou 113 casos como este.

Segundo a corporação, ainda 
não é possível identifi car o que teria 
ocasionado as chamas no registro 
de Santa Cruz.

Para o major João Eduardo 
Pinheiro de Moura, os focos de 
incêndios podem aumentar no 
segundo semestre devido às 
mudanças climáticas. “A tendência 
é aumentar a incidência. Devido 
à falta de chuva, a vegetação 
está bastante seca, fi cando assim 
vulnerável à propagação do fogo”.

Em todo o ano de 2017, foram 
registrados 518 casos de incêndios 
no Rio Grande do Norte em área de 
proteção ambiental e vegetação em 
via pública. 

José Aldenir / Agora RN

RN somou 518 casos em 2017

SEGUNDOS
EM QUINZE

Natal recebe 50 novas 
paradas em setembro
Natal vai ganhar 50 novos abrigos 
de passageiros neste mês de 
setembro. Segundo a Secretaria 
Municipal de Mobilidade Urbana 
(STTU), os abrigos terão placa 
indicativa de linhas contendo 
braile e acessibilidade no passeio. 
A previsão da STTU é que a 
implantação seja feita a partir do dia 
20 deste mês em diversos bairros 
da cidade. Também está sendo 
feita a reforma de duas estações de 
transferências da cidade.

José Aldenir / Agora RN

Casa de Câmara Cascudo guarda objetos do folcloristaMuseu Café Filho segue sem conteúdo museológico

José Aldenir / Agora RNJosé Aldenir / Agora RN
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Emplacamentos de veículos no 
RN batem recorde em agosto

TENDÊNCIA

José Aldenir / Agora RN

Idema / Divulgação

Dados estão no relatório mensal divulgado pela Fenabrave, que foram  
consolidados na última segunda-feira, 3, com números semelhantes no País

O segmento de veículos novos re-
gistrou em agosto deste ano o maior 
resultado desde janeiro de 2015. Foi 
também o melhor desempenho para 
agosto no País desde 2014. No Rio 
Grande do Norte, o emplacamento 
de automóveis e veículos leves em 
agosto cresceu 4,02% em relação a 
julho. Sobre o mesmo mês de 2017, 
essa alta foi 7,73%. No acumulado 
entre agosto de 2018 e agosto 2017, 
a variação positiva foi de 9,74%.

Os dados estão no relatório men-
sal divulgado pela Federação Nacio-
nal da Distribuição de Veículos Au-
tomotores (Fenabrave), consolidados 
na última segunda-feira, 3, com base 
no número de emplacamentos regis-
trados durante o mês. A Fenabrave 
representa mais de 7.400 concessio-
nárias espalhadas pelo Brasil.

Na avaliação do diretor regional 
da Fenabrave no RN, Arnon César 
Ramos e Silva, os números de em-
placamentos de agosto refl etem, 
em parte, ao maior número de dias 

úteis. Ele diz que não se surpreen-
deria se setembro fechasse com uma 
ligeira retração nas vendas, já que 
é um mês com apenas 19 dias úteis 
contra os 23 dias úteis de agosto.

Arnon chama atenção também 
para o fato de que os consumidores 
ainda estão digerindo com cautela 
o momento político-institucional 
do País e isto se refl ete no grau de 

confi ança do consumidor. Para ele, 
outro fator que sempre acompanha 
o mercado de veículos novos é a di-
ferença no poderio econômico nas 
regiões mais bem servidas pelo agro-
negócio, que, junto com a indústria, 
pesa no perfi l econômico das regiões.  
“E isso infl uência no consumo de 
bens duráveis como o automóvel”, 
conclui Aranon. 

Congestionamentos continuarão aumentando com mais veículos emplacados

PLANEJAMENTO

Instalações de resorts fazem parte do 
plano de expansão do turismo no RN

Atrair resorts, por meio da agi-
lização dos licenciamentos, é uma 
forma de impulsionar o turismo de-
senvolvido no Rio Grande do Norte. 

É dessa maneira com que Ron-
dinelle Oliveira, diretor-geral do 
Instituto de Desenvolvimento Sus-
tentável e Meio Ambiente (Idema), 
vê a chegada do Vila Galé, em Tou-
ros, que gerou pelo menos 300 em-
pregos diretos em Touros, no litoral 
norte potiguar. De acordo com ele, o 
empreendimento é a materialização 
do primeiro grande projeto turístico, 
com gestão viabilizada e projetos re-
tirados do papel.

Segundo Rondinelle, vários ou-
tros empreendimentos foram licen-
ciados recentemente pelo Idema, tal 
qual o Vila Galé. Ele cita a rede de 
hotéis Six Senses em Baía Formosa, 
que contemplará dois resorts e uma 
vila de casas de luxo - o que repre-
sentará uma mudança no cenário 

turístico do Estado. “O investimento 
na primeira fase será de US$ 400 
milhões, chegando a US$ 1,5 bilhão 
ao fi nal do empreendimento”, diz.

Mais negócios importantes para 
o desenvolvimento do turismo do 
Estado, segundo o diretor do Idema, 
são o Ile de Pipa, em Tibau do Sul, e 

o Acqua Mar Empreendimento, em 
São Miguel do Gostoso. “Em Extre-
moz, um grupo empresarial sinali-
zou o desejo de implantar um resort 
na região”, acrescenta. Para ele, o 
papel do Idema é fundamental, por-
que o instituto é o órgão responsável 
pela legalização e controle. 

Rondinelle Oliveira, do Idema, diz que o critério da sustentabilidade prevalece

 RECUPERAÇÃO

Confi ança dos grupos 
empresariais sobe
com fi m das greves

A confi ança da micro e pequena 
empresa com as condições da 
economia e dos seus negócios 
voltou a esboçar melhora no último 
mês de agosto após amargar 
quedas acentuadas nos meses 
de junho e julho, com o refl exo da 
paralisação dos caminhoneiros.

De acordo com dados apurados 
pela Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo 
Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil), o índice fi cou em 51,1 
pontos em agosto frente 46,3 pontos 
observados em junho e 48,9 pontos 
de julho. A escala do indicador varia 
de zero a 100, sendo que resultados 
acima de 50 pontos apontam o 
predomínio de uma visão positiva 
dos micro e pequenos empresários, 
que são a maioria pesquisada. 

José Aldenir / Agora RN

Caminhoneiros pararam o País

SEGUNDOS
EM QUINZE

Produção industrial está 
lenta em 10 segmentos
A produção industrial do País 
recuou em 10 dos 26 ramos 
pesquisados em julho ante 
junho, segundo os dados da 
Pesquisa Industrial Mensal (PIM) 
divulgados pelo Instituto Brasileiro 
de Geografi a e Estatística 
(IBGE). As principais infl uências 
negativas para a média global 
foram de veículos automotores, 
reboques e carrocerias (-4,5%) 
e produtos alimentícios (-1,7%). 
Outras contribuições negativas 
relevantes foram de equipamentos 
de informática, produtos eletrônicos 
e ópticos (-7,2%) e produtos de 
minerais não metálicos (-3,0%).

Fernando Donasci / UOL



O superintendente do Serviço de 
Apoio às Micro e Pequenas Empre-
sas (Sebrae) do Rio Grande do Norte, 
Zeca Melo, afi rmou nesta terça-feira, 
4, que o balanço sobre a atuação do 
órgão é positivo nos mais variados 
sentidos: capacitação, qualifi cação, 
na preparação da transformação di-
gital e indústria 4.0.

Segundo Zeca Melo, o Sebrae 
surgiu em 1973 como uma espécie 
de “braço” da Superintendência de 
Desenvolvimento do Nordeste (Su-
dene), que se chamava Núcleo de 

Apoio Empresarial (Nae). Em segui-
da, passou a ser ligado ao Centro de 
Apoio Gerencial da Pequena Empre-
sa, que era atrelada – segundo Zeca 
Melo - à indústria e ao Banco de 
Desenvolvimento do Rio Grande do 
Norte (BDRN).

A partir de 1990, surgiu a no-
menclatura utilizada até hoje – a do 
Sebrae, cujo foco é a microempresa. 
“Se pegarmos um balanço detalhado 
da geração de empregos, com certeza 
vamos perceber que houve mais per-
das que ganhos nos últimos meses. 

Mas, se pegarmos os dados com em-
presas que tenham até dez funcio-
nários, por exemplo, aconteceu exa-
tamente o contrário – houve geração 
de emprego. Portanto, o motor da 
economia não parou”, detalhou Zeca 
Melo à 96 FM.

Para ele, as grandes empresas 
de hoje começaram pequenas, tendo 
como destaque o Grupo Guararapes 
e a rede de supermercados Nordes-
tão – que hoje são duas referências 
de negócios. Zeca Melo explica que o 
Sebrae, junto com o governo e enti-
dades de classes, têm de olhar para 
frente e destravar as amarras do 
Porto de Natal, para ampliar o co-
mércio exterior e o Estado passar a 
receber mais turistas internacionais.

Em outubro, o Sebrae vai promo-
ver um evento sobre transformação 
digital - que, para Zeca Melo, é o as-
sunto da ordem do dia. 
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Sebrae completa 45 anos com foco na 
transformação digital e indústria 4.0

TECNOLOGIA

José Aldenir / Agora RN

Superintendente Zeca 
Melo destaca que a 
microempresa é que 
segura a economia nas 
horas mais difíceis

Zeca Melo explica que o microempreendedor é base da economia pelo mundo

Em uma semana, preço dos 
combustíveis oscilou R$ 0,14

CÂMBIO

José Aldenir / Agora RN

Mais uma vez, o aumento no 
valor dos combustíveis volta a ser 
discutido em Natal. De acordo com 
dados da Agência Nacional do Petró-
leo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP), entre 26 de agosto e 1 º de 
setembro, 27 postos da capital foram 
avaliados. O valor mínimo encontra-
do foi de R$ 4,42, chegando ao máxi-
mo de R$ 4,56, uma diferença de 14 
centavos.

Em Natal, de acordo com ANP, 
foi detectado um preço médio de 

R$ 4,514 pago pelo consumidor. Os 
valores repassados pela distribui-
dora possuem um preço médio de 
R$ 4,086 - uma diferença superior a 
10% sobre o preço praticado ao con-
sumidor fi nal. Para o motorista Jean 
Lázaro, que presta serviços a uma 
empresa de transporte de cargas, “as 
variações são tão absurdas que não 
apenas os motoristas de cargas, mas 
a própria população também deveria 
aderir a uma paralisação”. Para ele, 
os custos estão no limite. 

Com a política de preços atrelada ao dólar, a tendência é de um aumento geral



11ZAPPINGQUARTA-FEIRA
www.agorarn.com.br05.09.2018

Sérgio Guizé se declara para 
Bianca Bin: “Você é linda”

LOVE

Instagram / Reprodução

Motivo foi a comemoração do aniversário dela, que completou 28 anos de 
idade. Apesar de estarem juntos há quatro meses, foi a primeira declaração

Sergio Guizé e Bianca Bin levam 
um relacionamento muito discreto e 
pouco se mostram juntos nas redes 
sociais, mas, quando isso acontece, 
os fãs do casal piram de felicidade.

Apesar de terem assumido o 
namoro em maio deste ano, nesta 
segunda-feira, 3, foi a primeira vez 
que o ator se declarou publicamente 
para a amada desde que começaram 
a namorar. 

O motivo foi a comemoração do 
aniversário de Bianca, que comple-
tou 28 anos de idade.

“Como você é linda garota, pa-
rabéns, feliz aniversário. Parabéns 
para os seus pais também, estavam 
inspirados com certeza! Você é luz 
meu bem, obrigado por existir. Eu te 
amo”, escreveu ele na foto que está 
dando beijos apaixonados na atriz.  Sergio e Bianca levam um relacionamento muito discreto e pouco se mostram

Leandra Leal e Alê Youssef se 
separam após 8 anos juntos

FIM DO CASAMENTO

Léo Franco / AgNews

Leandra Leal e Alê Youssef es-
tão separados depois de oito anos de 
casamento. Eles já não usam mais a 
aliança de casados e deixaram, inclu-
sive, de se seguir nas redes sociais. 

Nos últimos tempos, eles vinham 
mantendo uma relação à distância. 
Alê, que trabalha como ativista e 
gestor cultural, está morando em 

São Paulo, e a atriz passou a se di-
vidir entre o Rio e a capital paulista. 
Juntos, eles têm uma fi lha, Julia, de 
4 anos.

No último sábado, Leandra Leal 
comemorou seus 36 anos com uma 
festinha durante o evento batizado 
de Rivalzinho. No mesmo horário, 
Alê estava em um casamento. 

Atriz e ativista cultural já deixaram, inclusive, de se seguir nas redes sociais

DESAPEGO

CIÚMES

Demi Lovato coloca à 
venda mansão nos EUA 
onde sofreu overdose

Neymar tieta Drake, 
e Bruna questiona: 
“Você me ama?”

Pouco mais de um mês depois 
de sofrer uma overdose, Demi 
Lovato parece estar decidida a 
recomeçar. Segundo informações 
do site TMZ, a cantora optou por 
colocar a venda a mansão onde foi 
encontrada desacordada, localizada 
em Hollywood Hills, nos EUA.

O preço que está sendo pedido, 
pela cantora, por tal imóvel é de 
US$ 9,5 milhões (cerca de R$ 39,5 
milhões). Ainda de acordo com o 
portal, a casa conta, entre outros 
cômodos, com quatro quartos e 
cinco banheiros, e foi adquirida pela 
artista em 2016 por US$ 8,3 milhões 
(R$ 24 milhões). 

Agora foi a vez de Neymar Jr., 
sempre tietado, fazer as vezes de 
fã, ao posar para foto com rapper 
Drake, durante estadia do craque em 
Nova York no fi nal de semana. Em 
sua conta no Instagram, o atacante 
do Paris Saint-Germain se declarou 
para o seu “parça” internacional. 
“Muito bom te ver, irmão”, escreveu 
na legenda da imagem.

Quem não demorou a comentar 
a publicação foi a namorada do 
craque, a atriz Bruna Marquezine, 
que fez um questinamento ao 
amado. “Neyney, do you love me?” 
(Neyney, você me ama?), comentou 
ela, citando um trecho do hit de 
Drake In My Feelings. Via Caras. 

Instagram / Reprodução

Instagram / Reprodução

Casa fi ca em Hollywood Hills

Os dois posaram em Nova York

SEGUNDOS
EM QUINZE

Jornalista diz ter saudade 
da Globo e é demitida
Patrícia Abreu, jornalista da 
Record em Salvador, teve seu 
contrato rescindido pela emissora 
na última sexta-feira, 31, um dia 
antes de sair de férias. O motivo da 
demissão da jornalista, no entando, 
surpreendeu. Isso porque Patrícia 
teria sido dispensada depois de usar 
as redes sociais para fazer uma 
postagem sobre o Globo Esporte, 
onde trabalhou anteriormente. O 
programa completou 40 anos no dia 
14, e a apresentadora disse “sentir 
saudades”. “Obrigada a todos os 
meus ex-colegas, sem exceção, 
por tudo que vivemos em 1 ano”, 
escreveu, na despedida da Record.

Instagram / Reprodução
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“A matemática do 
tempo é simples. 
Você tem menos 

do que pensa e 
precisa mais do 

que acha”

(Kevin Ashton)

>> Brasileirão e seleções. 
Hoje à noite tem rodada 
gorda: Bahia x Sport, 
Botafogo x Cruzeiro, Ceará 
x Corinthians, Palmeiras 
x Atlético-PR, Paraná x 
Chapecoense, Atlético-MG 
x São Paulo, Internacional 
x Flamengo. E amanhã 
começam os amistosos de 
seleções, com Portugal x 
Croácia, Áustria x Suécia e 
Holanda x Peru. Na sexta 
tem Argentina x Guatemala 
e México x Uruguai.

Atentado à soberania

(Parte de editorial do Estadão)

Em seus já anunciados re-
cursos contra a decisão do 
Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE) de cassar a candidatura de 
Lula da Silva à Presidência da 
República, a defesa do demiurgo 
petista, conforme relatou o PT em 
nota ofi cial, vai insistir na tese 
segundo a qual o Brasil “tem a 
obrigação de cumprir” a “determi-
nação” do Comitê de Direitos Hu-
manos da ONU para “garantir os 
direitos políticos de Lula, inclusive 
o de ser candidato”. 

Há vários problemas nessas 
poucas palavras. Em primeiro lu-
gar, o Comitê de Direitos Humanos 
da ONU não “determinou” nada. O 
documento ao qual o PT se refere é 
uma mera recomendação, assinada 
por apenas dois dos 18 integrantes 
do tal comitê. Mas, ainda que fosse 
uma demanda explícita, não teria 
qualquer valor jurídico no Brasil, 
porque o comitê não tem compe-
tência jurisdicional, limitando-se 
a funções técnicas. Trata-se de 
organismo que emite avaliações 
sobre alegadas violações de direitos 
humanos de indivíduos, no âmbito 
do Protocolo Facultativo do Pacto 
Internacional de Direitos Civis e 
Políticos, ratifi cado no Brasil por 
decreto legislativo de 2009. Esse 
Protocolo, contudo, não tem valor 
jurídico no País porque não foi san-
cionado pelo presidente da Repú-
blica, conforme determina o artigo 
84 da Constituição.

Ou seja, nem Lula da Silva 

quando era presidente nem sua 
criatura e sucessora, Dilma Rousse-
ff, sancionaram a adesão do Brasil 
ao Protocolo que agora o PT invoca 
em defesa de seu encarcerado líder. 
Ironicamente, foi a assinatura de 
Lula da Silva que deu vida à Lei da 
Ficha Limpa, base da impugnação 
de sua candidatura. Esta, sim, está 
em pleno vigor no Brasil e impede 
que condenados por órgão judicial 
colegiado concorram a cargos ele-
tivos. É sempre bom lembrar que, 
ademais de ter respeitado todos 
os trâmites democráticos, a Lei da 
Ficha Limpa nasceu de iniciativa 
popular, com mais de 1,5 milhão de 
assinaturas. Ou seja, a candidatu-
ra de Lula da Silva foi impugnada 
em respeito a leis e instituições ab-
solutamente regulares e em vigor 
no País.

Mas é claro que nada disso im-
porta para os liberticidas petistas. 
Seu objetivo não é nem nunca foi 
a manutenção da democracia, e 
sim sua destruição. Julgando-se 
o único intérprete da vontade po-
pular, o PT argumenta que Lula 
tem o direito de ser candidato à 
Presidência porque é isso o que o 
“povo” quer. Na visão petista, nem 
seria necessário realizar a eleição, 
porque Lula já está eleito, restando 
apenas entregar-lhe a faixa. Nessa 
narrativa, a prisão do petista por 
corrupção e lavagem de dinheiro é 
apenas uma tentativa desesperada 
das “elites” de impedir o Brasil de 
ser “feliz de novo”.

Por isso, o PT não se julga obri-
gado a respeitar a legislação eleito-
ral nem, muito menos, as decisões 
do TSE. Logo depois da cassação da 
candidatura de

o chefão petista continuava a 
ser apresentado pela propaganda 
petista, em desafi o aberto ao dita-
do do Tribunal, como postulante à 
Presidência. A propaganda eleito-
ral, bancada com dinheiro público, 
continua a servir para o PT espi-
caçar o TSE, tumultuar o processo 
eleitoral e fazer seu libelo contra o 
Estado.

Isso só terá um fi m quando o 
partido for exemplarmente puni-
do pelo seu recorrente desrespeito 
às instituições democráticas, das 
quais agora não reconhece nem 
mesmo seu caráter essencialmente 
soberano.

>> Setembro amarelo. A cor 
do Sol, do ouro, do girassol e do 
submarino dos Beatles é a cor 
do mês da primavera adotada 
em favor do combate ao suicídio. 
“Quando alguém pensa em 
suicídio, ela quer matar a dor e 
não à vida”, diz o slogan.

>> Feira do Livro. O jornalista 
Carlos Peixoto estará lançando dia 
11, durante a edição 2018 da Feira 
de Livros da Cooperativa Cultural 
Universitária, o livro Desejo de Ser 
Inútil. A partir das 11h no Centro 
de Convivência da UFRN. 

>> Haikai Beatles. Nos próximos 
dias, este colunista iniciará a 
divulgação do livro “Três Por 
Quatro”, um conjunto de 50 
poemas em haikai em tributo 
à banda britânica The Beatles. 
Produção de Mário Ivo e capa de 
Gustavo Lamartine.

>> Festival de curtas. Estão 
rolando desde a terça-feira e 
seguem até 23 de setembro as 
inscrições para o Festival Olhar 
Independente de Curtas, que 
dará prêmios de R$ 2,5 mil nas 
categorias Curta Universitário e 
Curta Potiguar.

>> Trump e a canarinho. 
No encontro com o presidente 
da FIFA, Donald Trump 
fez um muxoxo quanto à 
seleção brasileira. Quando a 
correspondente da GloboNews 
disse “é a melhor seleção do 
mundo”, ele tascou “mas vocês 
tiveram um probleminha”. Na 
verdade, quatro: 2006, 2010, 2014 
e 2018.

>> Atletas nas urnas. A 
potiguar Magnólia Figueiredo, 
candidata a senadora pelo   
partido SD, não é a única atleta 
na corrida eleitoral. Muitos 
atletas estão concorrendo a 
cargos de deputado estadual e 
federal. Quem também disputa 
o Senado é a campeã do salto em 
distância Maurren Maggi, pelo 
PSB de SP.

Acho que perder para o Ceará 
não é motivo pra queimar o 

Museu Nacional. 

(Glauco Roberto)

Lula é candidato, mas o registro 
está no nome de um amigo dele.

(Raul Martins Silva)

Quanto mais os minutos de 
Alckmin, menos percentual ele 

ganha nas pesquisas.

(Julia Rosa Bandeira)

PICARDIA NAS REDES



O prefeito Álvaro com a 
secretária Elequicina e o 
fi lho Adjuto Dias, candidato 
a deputado estadual

Cedida

Instagram

Bobfl ash

Daniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br
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...da revista Veja: “BNDES lançará edital de R$ 25 mi para 
projetos de segurança em museus”;

...do portal Terra Brasil: “STF adia julgamento de denúncia 
contra Bolsonaro por racismo”;

...do jornal O Globo Brasil: “PT muda jingle para adaptar 
campanha às determinações do TSE”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Comissão Eleitoral. A 
reitora Ângela Paiva Cruz 
constituiu na tarde desta 
segunda-feira a Comissão  
Especial que elaborará  as 
normas que regulamentarão a 
eleição  para a escolha do próximo 
reitor da UFRN. 
A comissão tem 23 membros,  
que representam os segmentos 
docente, técnico-administrativo 
e discente da instituição, tendo 
como presidente eleito o professor 
Álvaro Maciel, do Departamento 
de Fisioterapia. 
A previsão para a realização 
do pleito é  o  dia 31 de outubro 
próximo.

>> Prevenção. A Comissão de 
Saúde da Câmara Municipal de 
Natal aprovou, à unanimidade, 
na reunião desta segunda-feira, 
3, o projeto de lei de autoria da 
vereadora Eudiane Macedo (PTC) 
que implementa um programa 
de acompanhamento médico 
para as crianças e familiares que 
utilizam os serviços dos Centros 
Municipais de Educação Infantil 
(CMEI).
O vereador Franklin Capistrano 
(PSB), relator do projeto, destacou 
que a lei garante mais qualidade 
de vida para a população e ainda 
economiza os recursos da saúde 
pública, já que é mais barato 
gastar com prevenção do que com 
tratamento.

>> Segurança em pauta. 
Os candidatos ao governo do 
Rio Grande do Norte serão 
sabatinados hoje sobre a 
Segurança Pública do Estado. O 
debate será transmitido ao vivo, 
pela Band Natal, às 22h. Todos os 
oitos concorrentes ao cargo foram 
convidados. O programa tem 
previsão de duas horas e contará 
com perguntas dos dirigentes 
das associações representativas 
de militares estaduais, dos 
associados e ainda haverá 
interpelação entre os candidatos.
O projeto ‘Segurança Pública 
em Debate’ é promovido pela 
Associação dos Subtenentes e 
Sargentos Policiais e Bombeiros 
Militares (ASSPMBMRN), 
Associação dos Ofi ciais Militares 
do Rio Grande do Norte, 
Associação dos Cabos e Soldados 
(ACS PM/RN) e Associação de 
Praças da Polícia Militar de 
Mossoró e Região (APRAM).

>> Troca de comando no TRE. 
A sessão plenária da última 
quinta-feira, 30, foi marcada por 
homenagens aos ex-gestores do TRE-
RN, desembargadores Dilermando 
Mota e Ibanez Monteiro. Foi a última 
sessão sob o comando deles, iniciado 
em setembro de 2016. A dupla esteve 
à frente do Tribunal ao longo dos dois 
últimos anos e encerram o biênio 
nesta sexta-feira, 31, dia em que os 
novos gestores foram empossados, 
os desembargadores Glauber Rêgo e 
Cornélio Alves.

>> Despedida. Na ocasião, após a 
conclusão da pauta de julgamentos 
do dia, iniciou-se o momento de 
despedidas marcado por discursos 
saudosos. Os juízes da corte eleitoral, 
André Luís Pereira, Francisco 
Glauber Pessoa, José Dantas de 
Paiva, Luís Gustavo Alves Smith 
e Wlademir Soares Capistrano, 
dirigiram palavras de gratidão aos 
desembargadores.

>> Atenção, corredores. Natal 
recebe no mês de setembro o 
maior circuito de corridas de rua 
da América Latina: a Santander 
Track&Field Run Series. Que 
terá um percurso exclusivo, pelo 
prolongamento da Avenida Prudente 
de Morais. A prova será realizada 
nos dias 29 e 30 de setembro, com 
percursos de 5 Km e 10 Km. O 
público infantil terá um circuito 
exclusivo, no estacionamento do 
Natal Shopping.

>> Superarquitetos. Arquitetura, arte e urbanismo serão temas 
de uma roda de conversa que será realizada nesta quarta-feira, 5, a 
partir das 18h no Centro de Biociências da UFRN. O tema do debate é 
“Design Regenerativo –Planejamento Participativo e Sustentável”. A 
entrada é franca. E o encontro terá a participação da arquiteta francesa 
Stephanie Braka, Winnie Knox e José Gomes Ferreira (Políticas 
Públicas),Michelle Jacob (Nutrição) e shesby Nascimento (Nutrição).
A ação é promovida pelo Projeto INarteurbana, que selecionou 
14 artistas originários de seis estados do Brasil, que estão 
compartilhando experiências com moradores da comunidade do Passo 
da Pátria. Durante a ação estão sendo produzidos murais voltados 
para o Rio Potengi, além de painéis artísticos que estão expostos ao 
público na Capitania das Artes até 30 de setembro.

>> Cor. O colorista Thaina Lucena, queridinho das jornalistas 
Michele Ricon, Simone Silva e Adalgisa Emidia está de casa nova. 
Passou a integrar esta semana a equipe da Belezaria. O hair expert 
em coloração e cuidados das madeixas continua fi rme e forte como top 
profi ssional da marca schwarzkopf.

Senadora Fátima Bezerra 
e e deputada Zenaide Maia 

embarcando juntas para 
Brasília. “A campanha eleitoral 

continua, mas o trabalho em 
Brasília também”, comentou a 

governadorável do PT, que postou a 
foto em suas redes sociais

Empresária Ivonara Ramalho 
comemorando o sucesso da 
inauguração da Maria Pitanga 
Açaiteria em Natal
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A modelo Gisele Bündchen ga-
nhou, na última sexta-feira, 31, um 
presentão do Dreamland Wax Mu-
seum: sua própria estátua de cera. A 
escultura foi moldada de acordo com 
um dos momentos mais icônicos da 

NOVELAS

HORÓSCOPO

Sua experiência vai garantir ótimo desempenho 
no trabalho. Cuide da saúde. Mudança de casa 
tem tudo para dar certo. Parentes podem dar 
uma força na conquista. A dois, muita sedução.

Hora de lutar com unhas e dentes pelo que 
deseja. Seu empenho pode render uma 
promoção no trabalho. Na conquista, você vai 
escolher seus pretendentes a dedo.

A Lua realça o seu poder de comunicação. Será 
mais fácil defender suas opiniões e convencer as 
pessoas. Simpatia será seu trunfo na paquera. 
Converse mais com seu bem.

Procure fi car perto de pessoas sábias e 
inteligentes. Sucesso garantido em cursos e 
concursos. Romance com alguém de outra 
cidade tem tudo para dar certo.

Terá ideias inspiradoras e boas oportunidades 
de reforçar o orçamento. Também pode faturar 
com algo feito em casa. Na conquista, mostre 
que quer algo sério e duradouro.

Hoje vai ser mais fácil promover as mudanças 
que você deseja. É uma boa fase para quem 
planeja trocar de emprego ou conquistar um 
novo cargo. A dois, realize as suas fantasias.

Você vai mostrar muita criatividade e 
entusiasmo no emprego. Terá habilidade para 
defender suas opiniões. Seu charme está 
acentuado e vai ser fácil se destacar.

A união faz a força e você terá certeza disso se 
puder trabalhar em equipe para conquistar seus 
objetivos. A Lua envia ótimas energias para a 
sua vida amorosa. União fi rme e forte. 

Você vai se preocupar mais com dinheiro, mas 
o Sol dará uma força para se organizar melhor. 
Evite assumir responsabilidades demais. No 
amor, dúvidas podem incomodar.

Organize bem seus horários para conseguir 
dar conta de tudo sem prejudicar a sua saúde. 
Forte atração por colega ou alguém conhecido. 
Quebre a rotina no romance.

Bom dia para investir em suas metas e em 
seus projetos para o futuro. A união faz a força, 
então, trabalhe em equipe. Conheça gente nova. 
Sintonia deliciosa na vida a dois.

Você vai encarar o dia com muito otimismo. Use 
sua alegria para contagiar os colegas e estimular 
o trabalho em equipe. Fim de tarde animado 
com amigos. Sucesso garantido na conquista.

Manu apoia Acácio na manifestação para salvar o casarão. Luzia e Valentim se reconciliam. Beto e Luzia aceitam 
fazer um show para ajudar o casarão. Valentim e Ícaro tentam se entender. Severo pede desculpas a Zefa. Selma 
convida Ionan para ser padrinho de seu fi lho. Rosa e Laureta se preocupam com a festa promovida por Remy.

SEGUNDO SOL

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

Camilo e Julieta ensaiam uma reconciliação, mas ele acaba fugindo. Susana revela a Xavier que trocou as taças, 
e ele percebe que bebeu o sonífero. Susana e Petúlia se preparam para fugir, mas são interpeladas por Lady 
Margareth. Virgílio tenta golpear Susana, que é salva por Petúlia, e as duas conseguem fugir. 

ORGULHO E PAIXÃO

Samuca tenta acalmar Betina. Cesária pede para Marino vender uma de suas joias. Vanda e Carmen se 
preocupam com o estado de Betina. Coronela fl agra Waleska e Mateus aos beijos. Marino pede ajuda a 
Carmen para vender a joia de Cesária. Samuca sugere que Betina se afaste da Samvita.

O TEMPO NÃO PARA

Gisele Bündchen ganha estátua 
de cera em museu em Boston

ESTADOS UNIDOS
Instagram / Reprodução

Modelo está reproduzida em Boston

Escultura relembra 
desfile da modelo durante 
abertura das Olimpíadas de 
2016, no Rio de Janeiro

musa brasileira. 
Com um vestido cintilante aco-

breado e uma fenda generosa, feito 
por Alexandre Herchcovitch, a bo-
neca remete ao desfi le de abertura 
das Olimpíadas 2016, quando Gisele 
incorporou a Garota de Ipanema e 
desfi lou ao som da lendária canção. 

Em seu Instagram, a supermo-
del compartilhou uma foto na qual 
apareceu brincando com os cabelos 
da estátua. “Olha quem eu vi em 
Boston hoje. Outra eu!”, escreveu na 
legenda. 

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 37

CBSB
HOSPEDADO

RACIOCINAR
PARDALNB
EEEMAÇO
LANCANAL

MEGERAGRE
IRIPTUT

BRAÇOSRAA
GODECORTE

LAMICHEL
CORRETORI

UODAVIV
ACELERADOR

OBAARAME

De (?) a-
bertos: de
maneira

acolhedora

Imposto pa-
go pelo do-
no do imó-
vel (sigla)

Fazer
parar;
deter

Instru-
mento

derivado
da lira

Pedal
do lado
direito

do carro

Mantra
de medi-

tação

Interjei-
ção de
entusi-
asmo

Material
com que
se fazem
cercas

Tipo de
saia

Íntegro;
honesto

Usar a
cabeça
Pássaro
urbano

Alojado;
abrigado

Persona-
gem de

"Alice no
País das 

Maravilhas"
(Lit. inf.)

Abertura
da garrafa
Alarme de 
ambulância

Falta de
chuvas

É permi-
tido 

(?) Rousseff, primeira
mulher a assumir a

presidência do Brasil

Dois
estilos de

nado
Bailar 

Embalagem
de cigarro
Boné, em

inglês

Editores
(abrev.)

Contentar;
satisfazer

Emissora
de TV

Expressão
de alegria

Grêmio
(red.)

Dinheiro 
miúdo (pop.)

Golpe
de faca
Avalia;
calcula

Norma 
Blum, atriz
Creme de

fubá

Tema de
biografias
Sufixo de
"acabado"

"(?) melhor
quem ri
por últi-

mo" (dito) 
A 5a vogal
Evanildo
Bechara,
gramático

Álvares de 
Azevedo,

poeta

A mulher
muito má

Vitamina do
amendoim
(?) house:

oferece
acesso à
internet

Faz girar 

(?) Bastos,
meia brasi-
leiro (fut.)

3/cap — lan. 4/godê — vida. 6/braços.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1869/2018

O Pregoeiro do Município de Afonso Bezerra/RN, CNPJ nº 08.294.688/0001-71, irá realizar 
licitação no dia 19/09/2018 às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 
DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO DE SAÚDE CLOVIS AVELINO, NO 
MUNICIPIO AFONSO BEZERRA/RN. (Emenda nº 17754.921000/1180-06). Encontra-se à 
disposição o edital na integra no Núcleo Administrativo, Setor de Licitações, Praça Jose Varela, 
nº 78, Centro, CEP 59.510-000, Afonso Bezerra/RN. 

Pregoeiro Municipal.

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

Jesiel André Faustino da Silva

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 050/2018

MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 051/2018

O Pregoeiro do Município de Afonso Bezerra/RN, CNPJ nº 08.294.688/0001-71, irá realizar 
licitação no dia 19/09/2018 às 11h00min na sede da Prefeitura Municipal. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 
DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO DE SAÚDE CLOVIS AVELINO, NO 
MUNICIPIO AFONSO BEZERRA/RN. (Emenda nº 17754.921000/1180-07). Encontra-se à 
disposição o edital na integra no Núcleo Administrativo, Setor de Licitações, Praça Jose Varela, 
nº 78, Centro, CEP 59.510-000, Afonso Bezerra/RN. 

Jesiel André Faustino da Silva
Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1870/2018
CEI - Centro de Educação Integrada S.A.

CNPJ: 12.753.752/0001-02 - (fase de transformação)
 Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 20 de Abril de 2018

1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos 20/04/2018, às 10 horas, na sede social da CEI - Centro de Educação Integrada S.A. 
(“Companhia”), localizada na Natal/RN, na Rua Romualdo Galvão, nº 1904, Lagoa Nova. 2. Convocação e Presença: 
Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme disposto no Artigo 124, § 4°, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada 
(“Lei das Sociedades por Ações”), em decorrência de estarem presentes os acionistas representando 100% do capital social da 
Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Mesa: Os trabalhos foram 
presididos pela Sra. Maria Lucia Andrade de Azevedo, e secretariados pelo Sr. Bruno Gebara Stephano. 4. Ordem do Dia: 
(i) a reforma integral, reformulação e consolidação do estatuto social da Companhia; (ii) criação do Conselho de Administração 
da Companhia e eleição de seus membros; e (iii) fixação da remuneração dos administradores da Companhia. 5. Deliberações: 
Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade de votos e 
sem quaisquer restrições ou ressalvas: 5.1 Reformar integralmente e consolidar o Estatuto Social da Companhia, o qual passa 
a vigorar nos termos do Anexo I à presente ata, que foi lido e rubricado pelos presentes. 5.2 Aprovar a criação do Conselho de 
Administração da Companhia que, nos termos do Estatuto Social, será composto por 3 membros, eleitos e destituíveis a qualquer 
tempo pela Assembleia Geral, com mandato de 2 anos, sendo permitida a reeleição. 5.2.1 Para o primeiro mandato do Conselho 
de Administração da Companhia, que se inicia nesta data e encerrar-se-á na data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar 
sobre as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social findo em 31/12/2019, os acionistas elegem os 
Srs.: (a) Maria Lucia Andrade de Azevedo, brasileira, casada sob regime de comunhão universal de bens, professora, residente 
e domiciliada na Cidade de Natal/RN, na Avenida Getúlio Vargas, nº 766, apartamento 500, Condomínio Cândido Portinari, RG 
nº 82.002 IMLEC/RN, CPF/MF nº 455.079.454-20, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia; 
(b) Lucas Oliveira Faleiros, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG nº 47.721.257-8 SSP/SP, CPF/MF 
nº 220.369.258-80, residente e domiciliado em SP/SP, com endereço comercial na Av. Nações Unidas, 7.221, 1º andar, Pinheiros, 
para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; e (c) Bruno Gebara Stephano, brasileiro, casado, 
advogado, RG nº 26.433.485-1 SSP/SP, CPF/MF nº 334.056.528-71, residente e domiciliado em SP/SP, com endereço comercial 
na Av. Nações Unidas, 7.221, 1º andar, Pinheiros, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. 
5.2.2 Os membros do Conselho de Administração ora eleitos aceitaram os cargos para os quais foram eleitos, declarando 
expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem a administração de sociedades, e 
nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou 
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 
5.2.3 Dessa forma, os membros do Conselho de Administração ora eleitos tomam posse em seus cargos, mediante a assinatura 
dos respectivos Termos de Posse lavrados no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração da Companhia. 5.2.4 Os 
Diretores da Companhia serão eleitos e destituídos pelo Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social da 
Companhia. 5.3 Retificar a remuneração anual global dos administradores da Companhia, para o exercício social corrente em 
até R$ 399.900,00, a ser distribuída entre os administradores da Companhia conforme venha a ser deliberado pelo Conselho de 
Administração. 5.4 Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação das 
deliberações acima, observadas todas as formalidades e requisitos complementares para os registros e arquivamentos nos 
órgãos públicos competentes. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi declarada encerrada a Assembleia Geral 
Extraordinária da CEI - Centro de Educação Integrada S.A., da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi 
assinada por todos os presentes. Mesa: Maria Lucia Andrade de Azevedo - Presidente; e Bruno Gebara Stephano - Secretário. 
Acionistas: Somos Operações Escolares S.A. (p. Daniel Cordeiro Amaral e Thiago Conde Tourinho), Maria Lucia Andrade 
de Azevedo, Ana Flávia Andrade de Azevedo Oliveira, Luciana Andrade de Azevedo e Sérgio Henrique Andrade de 
Azevedo. Confere com a original, lavrada em livro próprio. Natal, 20/04/2018. Mesa: Maria Lucia Andrade de Azevedo - 
Presidente; Bruno Gebara Stephano - Secretário. Acionistas: Somos Operações Escolares S.A. - Daniel Cordeiro Amaral; 
Diretor Financeiro; Thiago Conde Tourinho - Diretor; Ana Flávia Andrade de Azevedo Oliveira; Luciana Andrade de 
Azevedo; Sérgio Henrique Andrade de Azevedo; Maria Lucia Andrade de Azevedo. Junta Comercial do Estado do Rio 
Grande do Norte. Certifico o Registro em 20/08/2018 19:57 sob nº 20180227050. Protocolo: 180227050 de 18/05/2018. 
Código de Verificação: 11803437663. Nire: 24300012535. CEI Centro de Educação Integrada S.A.. Shanases Campos 
Fernandes Câmara - Secretária Geral. 
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América e ABC disputam uma vaga na 
fi nal do Campeonato Potiguar sub-19

CLÁSSICO-REI

José Aldenir / Agora RN

Primeira partida da 
semifinal entre América 
e ABC acontece na 
quinta-feira, às 15h, na 
Arena das Dunas

A Federação Norte-rio-grandense 
de Futebol (FNF) defi niu a datas e 
horários das semifi nais do Campeo-
nato Potiguar Sub-19 2018. Os jogos 
começam nesta quarta-feira, 5, com o 
primeiro confronto entre Visão Celes-
te e Mossoró, no estádio Frasqueirão, 
em Natal, a partir das 15h. 

A segunda semifi nal será na 
quinta-feira, 6, com o clássico entre 
América e ABC. A partida está mar-
cada para a Arena das Dunas, tam-
bém em Natal, às 15h.

O ABC liderou as estatísticas da 

primeira fase do torneio. O time ter-
minou com 13 pontos, na liderança 
do Grupo A. O segundo colocado da 
chave, e também classifi cado para 
a semifi nal, foi o Visão Celeste, que 

fi cou com 10 pontos ganhos.
O América terminou em segundo 

lugar do Grupo B. O líder da chave foi 
a surpreendente equipe do Mossoró.

Os jogos de volta da semifi nal da 

Time abecedista chega com a melhor campanhada primeira fase do torneio

Cristiano Ronaldo é o jogador 
com o melhor salário da Itália

JUVENTUS

Grande contratação da Juven-
tus para a temporada 2018/2019, 
Cristiano Ronaldo é o jogador mais 
bem pago entre os 548 inscritos para 
a disputa do Campeonato Italiano. 
Segundo levantamento do jornal 
Gazzetta dello Sport, o português 
recebe R$ 132 milhões por ano, nú-
mero superior ao investimento total 
de outras 10 equipes com todo o seu 
elenco no torneio.

O argentino Gonzalo Higuaín, 
que deixou a Juventus para defen-
der o Milan, fatura R$ 45 milhões 
por temporada e aparece como o 
segundo maior salário. O também 
argentino Paulo Dybala (R$ 33 mi-

lhões) e o bósnio Miralem Pjanic (R$ 
30 milhões), ambos da Juventus, 
fecham a lista.

A matéria também expõe uma 
grande disparidade no Campeonato 
Italiano, em que apenas quatro equi-
pes igualam ou superam os R$ 481 
milhões no pagamento de salários 
por ano. Dona de sete títulos nacio-
nais consecutivos, a Juventus tem 
um gasto anual de R$ 1 bilhão em 
vencimentos, seguida por Milan (R$ 
674 milhões), Internazionale (R$ 558 
milhões) e Roma (R$ 481 milhões). 
Na outra ponta da lista, o modesto 
Empoli tem uma folha salarial de R$ 
77 milhões anual para 30 jogadores. 

SEGUNDOS
EM QUINZE

Jogadores da Dinamarca 
recusam convocação 
Os jogadores principais negaram a 
convocação, e a federação do país 
divulgou 24 nomes com atletas de 
ligas inferiores e até alguns do futsal.

Getty Images

JOGOS
Quarta-feira, 5, às 15h

Quinta-feira, 6, às 15h

Visão Celeste x Mossoró
Estádio Frasqueirão

América-RN x ABC
Arena das Dunas

competição acontecerão no domin-
go 9, com Mossoró e Visão Celeste, 
no estádio Nogueirão, às 15h; e na 
segunda-feira, 10, com o clássico en-
tre ABC e América, no Frasqueirão, 
também às 15h. As datas e horários 
da fi nal do Campeonato Potiguar 
Sub-19 Loterias Caixa, bem como os 
confrontos da disputa pelo terceiro 
lugar do torneio, serão divulgados na 
posteriormente pela FNF. 


